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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

32. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 9.7.2014 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Mavricij Humar 

Svetnik Humar pove, da je po dobrodelnem nogometnem spektaklu prišlo do informacije, da je Nogometna 

zveza Slovenije pripravljena investirati za veliko nogometno igrišče z umetno travo. ¾ investicije nosi NZ, ¼ 

občina, pogovori pa se bodo nadaljevali v jesenskem času za investicijo, ki bi se izvedla v letu 2015. Misli, da 

je to zelo pomembno za obe nogometni društvi, tako Bilje, kot tudi Miren.  

Odgovor: 

V teku je razpis za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa v občini Miren-
Kostanjevica v letu 2014. V kolikor bodo objavili razpis tudi na Nogometni zvezi Slovenije, se bodo lahko 
pogoji za razpis občinskih sredstev, v sklopu priprave Letnega programa športa v Občini Miren-
Kostanjevica, za leto 2015  ustrezno prilagodil. 
  
 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Stanko Mužina 

Svetnik sprašuje ali potekajo aktivnosti za nakup stare hiše v Orehovljah in ali se bo, v sklopu investicije, ki 

teče, razširila cesta s podpornim zidom v industrijsko cono v Orehovljah? Pove tudi, da v Orehovljah že dva 

tedna ne gori javna razsvetljava.  

Odgovor: 

Za nakup stare domačije v Orehovljah še pričakujemo cenitveno poročilo. Glede širitve ceste proti industrijski 

coni v Orehovljah je v izdelavi dokončna dokumentacija, ki bo izvedena v sklopu projekta kanalizacije. 

Okvare javne razsvetljave je potrebno čim prej sporočiti na občino, da urgiramo koncesionarju za čimprejšnje 

popravilo v skladu z koncesijsko pogodbo. Takoj, ko ste na občinskem svetu podali obvestilo, smo obvestili 

koncesionarja, ki je napako odpravil 25.7.2014 (podatek iz aplikacije za javljanje okvar). 

 

Pobudo ali vprašanje je podal svetnik Stojan Cotič 

Svetnik pravi, da bi morali nov zbirni center v Kostanjevici nekako označiti, saj ga je zelo težko dobiti. 

Odgovor: 

Lokacijo zbirnega centra (grafično prikazano) in delovni čas zbirnega centra Kostanjevica smo poslali vsem 

gospodinjstvom na Kraškem delu občine. Glede označitve iz regionalne ceste pa smo se v dogovoru z 

Komunalo Nova Gorica d.d., ki upravlja z zbirnim centrom odločili, da se zaenkrat ne označi. Namreč na 

ostalih tovrstnih objektih znotraj regije se opaža dnevno ropanje odloženih kovin iz strani oseb, ki se 

načrtno s tem ukvarjajo. V kolikor bo več tovrstnih pobud za označitev z tablami, bomo zaprosili DRSC za 

soglasje in uredili označitev. 


